
Balatonrendes Község Önkormányzata Polgármesterének
4/2020.(V.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról 

Balatonrendes Község Önkormányzatának Polgármestere
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében 
eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:

1.§ Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. – 2.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés 
a) bevételi előirányzatát 47 301 998 Ft-ban, 
állapítja meg.”

2.§ A R. 2.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés 
b) kiadási előirányzatát 47 301 998 Ft-ban, 
állapítja meg.”

3.§ A R. 2.§ e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés 
e) bevételek és kiadások főösszegét előirányzatát 47 301 998 Ft-ban, 
állapítja meg.”

4.§ A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6.§ A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7.§ A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8.§ A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9.§ A R.17. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon

hatályát veszti.

Lenner István sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

                
Jelen rendelet kihirdetésre került 2020. május 19. napján.

 Wolf Viktória sk.
jegyző


	Balatonrendes Község Önkormányzata Polgármesterének
	az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

